
                                        

                                                                                                                                                                                                                           

Vstupné 
 Pondělí - Pátek / celodenní vstupné / 9:00 - 19:00 

Děti od 2 let 190 Kč (zdarma 1 žeton) 

Dospělí (od 18 let)   60 Kč 

Rodina 2+2 (rodiče + 2 děti)  399 Kč (zdarma 2 žetony) 

 

  Zvýhodněné vstupné / Pondělí - Pátek / 9:00-11:00 / 17:00 - 19:00 

Děti od 2 let 120 Kč 

Dospělí (od 18 let)   60 Kč 

 

* Víkendové / Prázdninové / celodenní vstupné / 9:00 - 19:00 

Děti od 2 let 220 Kč (zdarma 1 žeton) 

Dospělí (od 18 let)   89 Kč 

Rodina 2+2 (rodiče + 2 děti) 499 Kč (zdarma 2 žetony) 

 

  *Zvýhodněné vstupné / Víkendové / Prázdninové / 17:00 - 19:00 

Děti od 2 let 149 Kč 

Dospělí (od 18 let)   60 Kč 

 

     Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P 

ZTP, ZTP/P 50 % Sleva ze vstupného 

 

   Skupinová sleva - od 15 dětí sleva 20% na celodenní vstup. 
  

 



  Návštěva dítěte bez doprovodu dospělé osoby  

  Pondělí - Pátek / celodenní vstupné / 9:00 - 19:00 

Dítě (od 10 let) 239 Kč (zdarma 1 žeton) 

 

* Víkendové / Prázdninové / celodenní vstupné / 9:00 - 19:00 

Dítě (od 10 let) 299 Kč (zdarma 1 žeton) 

   Žetony na autíčka 

1 žeton 15 Kč 

5 žetonů 50 Kč 

   Stolní hry - 10 Kč 

   Uzamykatelná skříňka na vratnou zálohu - 100 Kč 

Rodinné vstupné mohou využívat pouze členové 1 rodiny - tj. 2 rodiče a jejich 

vlastní děti. Nelze uplatnit pro společnou návštěvu kamarádek, sourozenců apod. 

* Dítě do 2 let vstup zdarma po předložení platného průkazu pojištěnce daného dítěte. 

* Dítě = osoba mladší 18 let. Doprovod dítěte musí být osoba starší 18ti let.  
* ZTP a ZTP/P sleva se uplatňuje pouze po předložení platného průkazu, nelze uplatnit   

   na zvýhodněné vstupné. 

* Děti, které jsou registrované, mají v den narozenin vstup zdarma. Registrovat své  
   děti můžete osobně, telefonicky - 733 181 919 nebo e-mailem: info@junglearena.cz  

   Je potřeba jméno a datum narození dítěte, adresu, jméno rodičů a kontaktní e-mail.                                  
* V Jungle Aréně se nepřijímají platební karty. 

* Pro dospělé máme přezůvky. Děti mohou být v ponožkách. Máme protiskluzovou 

   podlahu. Na atrakce se nesmí v přezůvkách. 
* Na recepci je možné zakoupit ponožky všech velikostí.  

 

*Ceny vstupného účtované o víkendech se vztahují rovněž na dny určených   

  státních svátků v ČR a období prázdnin dětí základních a středních škol v Mostě. 
* V prostorách Jungle Arény platí přísný ZÁKAZ konzumace vlastních potravin   

   a nápojů, vyjma kojenecké stravy. 

    

    

Adresa: Jaroslava Průchy 1682, 434 01 Most,  E-mail: info@junglearena.cz 

                                         Telefon: +420 733 181 919                                 
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